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По-четверте, маючи за плечима досвід втрати державності й самостійності, країни 

Центральної і Східної Європи завжди прагнули стати повноправними європейськими 

державами з метою досягнення високих життєвих стандартів. 

Зазначені загальні умови вступу країн Центральної і Східної Європи в політичний 

транзит пояснюють і певну спільність у характері проведення ними системної 

трансформації [6, c. 27]. 

Аналізуючи фактори успішності демократичних перетворень у зазначених 

державах, слід наголосити, що вони мають історичний, цивілізаційно-правовий та 

політичний характер. Ефективність перебудови політичних інститутів також пов’язана 

з формуванням мети реформ – інтеграцією в Європейський Союз. 
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ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

 

У статті автор зазначає, що в останні роки соціальна політика в межах 

європейської інтеграції займає значне місце в законодавстві Європейського Союзу, 

держав-членів та в реальній практичній діяльності на загальному європейському 

соціальному просторі. Реформування соціальної політики нових держав-членів з ЦСЄ 

також підпорядковане цим змінам. 

Ключові слова: Європейський Союз, держави-члени, соціальна політика, 

інтеграційний процес, «метод відкритої координації». 

 

Бутырская И. В. Социальная политика как часть европейского интеграционного 

процесса. 

В статье автор отмечает, что в последние годы социальная политика в рамках 

европейской интеграции занимает значительное место в законодательстве 
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Европейского Союза, государств-членов и в реальной практической деятельности на 

общем европейском социальном пространстве. Трансформации социальной политики 

новых государств-членов из ЦВЕ также подчинены этим изменениям.  

Ключевые слова: Европейский Союз, государства-члены, социальная политика, 

интеграционный процесс, «метод открытой координации». 

 

Butуrskaya I. V. Social policy as part of the European integration process. 

The author notes that in recent years social policy within the European integration 

occupies a significant place in the European Union, the member states and in actual practice 

the general European social space. Transformation of social policy of the new member states 

from CEE countries also is subject to these changes. 

Key words: European Union, member states, social policy, integration process, «open 

coordination method». 

 

Актуальність дослідження соціальної політики в плані європейського 

інтеграційного процесу найперше пов’язана з тим, що у сучасному світі активізувалися 

процеси інтеграції, глобалізації та їх противаги – регіоналізації. ЄС виступає як 

потужна сила у політичному, економічному і соціальному аспектах. Кожна сфера 

європейської інтеграції важлива, але соціальна сфера значима не лише сама по собі, а 

стала свого роду лакмусовим папірцем для визначення ефективності політичних, 

економічних та інших трансформацій. 

У сучасний період увага світу до проблем соціальної політики значно зросла. 

Активізація процесів глобалізації змусила ЄС шукати нові підходи і вирішення цієї 

складної проблеми, адже попередні методи соціальної політики втратили ефективність, 

поставили під сумнів минулі її принципи та цінності. Соціальне питання актуальне і в 

теоретичному плані, і для європейської практики. Європейський досвід подолання 

соціальних проблем та розвитку цього напряму особливо цікавий у контексті гостроти 

«нового соціального питання». Високий ступінь індивідуалізації сучасного світу, 

зокрема в сенсі особливого статусу особистості, не дозволяє ігнорувати соціальний 

фактор у діях людей, включаючи європейську інтеграцію. Тож зміна статусу 

особистості, а водночас і соціальної політики, підтверджує актуальність вказаної теми. 

Досвід Європи у цьому питанні цікавий і для громадян ЄС, і для України. По-

перше, держава підписала з ЄС Угоду про асоціацію і вже працює над її реалізацією. 

Хоч Україна переживає складні часи як у внутрішньополітичній ситуації (затяжні 

військові події на сході країни в зоні АТО, економічна криза, важкий процес реформ у 

більшості сфер життєдіяльності суспільства тощо), так і на міжнародній арені (окупація 

Криму і військова агресія Росії), проте в умовах глобалізації нашій країні необхідна 

стійка соціальна модель, і розвиток європейської інтеграції додає в цьому плані значні 

можливості. Зрозуміло, що на даний момент Україні важко сформулювати свою 

конкурентоспроможну соціальну перспективу в глобалізованому світі. Американська, 

європейська та нова китайська (що відчутно посилилася в останній період) стратегії 

формують порядок денний соціального простору, а Україна може лише аналізувати ці 

варіанти. Втім, вивчення цих моделей є практично значимим і важливим.  

По-друге, ЄС як один з ключових партнерів України підтримує і розглядає 

можливість її членства в організації, тому зміни у внутрішній політиці ЄС цікаві для 

нашого суспільства, а розвиток соціального напряму інтеграції має не лише науковий, 

але й практичний інтерес.  

Мета статті полягає в дослідженні соціальної політики як складової європейського 

інтеграційного процесу і його значення для розвитку нових країн-членів, що вже 

ввійшли у європейський інтеграційний простір. 
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Останні дослідження і публікації. Соціальна політика в межах європейської 

інтеграції та загалом серед наукових проблем – явище нове, але вже зайняла певне 

місце в дослідженнях європеїстики. Після численних наукових дискусій щодо ролі і 

місця соціальної політики у процесі інтеграції немає сумнівів, що вона стала однією з 

пріоритетних сфер діяльності ЄС. В останні роки ЄС прийняв низку документів, угод, 

були закріплені досягнуті домовленості у трудовому і соціальному праві організації, 

укладено багато колективних договорів та інших документів у країнах-членах, 

з’явилися соціальні кодекси підприємств [1; 4; 6; 7; 13; 29], які представляють 

безперечний інтерес для дослідження. До вивчення соціальних проблем звертається 

багато науковців, зокрема зарубіжних [3; 9; 17; 18; 28; 31; 33; 36; 38] та українських 

[10–12; 15–16]. Вони прагнуть представити нове концептуальне осмислення цих 

проблем з позицій різних суспільних наук [14; 28]. Політологи до соціальних проблем 

звертаються менше, хоча ці питання аналізують у своїх працях А. Сіленко [19–20], 

О. Скрипник [21–23], Н. Хома [25–27] та ін.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес європейської інтеграції, що 

триває понад 50 років, еволюціонував, поглибився, розширився. Успішні зміни 

дозволили по-новому проаналізувати багато життєво важливих для ЄС проблем, у т. ч. 

розбудову загального європейського соціального простору. Якщо формування єдиного 

ринку на території країн-членів ЄС успішно завершено, діє єдиний внутрішній ринок, 

постійно розширюється зона євро, тобто фінансовий простір, то при розбудові 

соціального простору Європейський Союз стикається з серйозними проблемами, 

незважаючи на беззаперечні досягнення в соціальній сфері і високий рівень життя 

населення. 

Поступово від вирішення соціальних проблем, вироблення загальної європейської 

політики в соціальній сфері ЄС перейшов до визнання значимості соціальної інтеграції 

паралельно з економічною інтеграцією і побудовою єдиного соціального простору. 

Найбільш повно соціальні гарантії відобразив Договір про становлення Європейського 

економічного співтовариства. За ним держави-члени ЄЕС домовилися не вводити 

обмежень на право проживання і економічної діяльності на території своїх країн щодо 

громадян тих держав, які підписали договір. Вказано на необхідність боротьби з 

дискримінацією за національною ознакою та забезпечення рівності чоловіків і 

жінок [5, с. 14]. 

В Єдиному європейському акті (1986 р.) визнано завдання «формування єдиного 

соціального простору в межах Співтовариства», тобто прагнення до створення єдиної 

зони захисту в рамках ЄС [8, с. 17–18]. Фактично набір соціальних прав, визначених в 

перших договорах, не зазнав змін, але розширили коло учасників прийняття рішень у 

соціальних і економічних сферах, створили фінансові інститути забезпечення програм у 

соціальній сфері. Особливо зауважили на створенні і зміцненні інститутів соціального 

діалогу на рівні Європи. 

Прийняття Хартії основних соціальних прав трудящих Співтовариства у 1989 р. 

засвідчило, що його інститути усвідомлюють важливість «соціального виміру» 

інтеграції. Текст хартії схвалили на сесії Європейської Ради в грудні 1989 р., вказавши 

на умови конкуренції в межах Європейських співтовариств, коли видатки на соціальні 

гарантії стали враховуватися компаніями при виборі країни для розміщення капіталу і 

виробництва. Профспілки заявляли, що ринковий механізм конкуренції в ЄС підриває 

завоювання в сфері соціального захисту і веде до «поступової і непрямої ерозії 

соціальної політики» [34, с. 9–10]. У хартії було зафіксовано 12 основних соціальних 

прав трудящих, які держави-члени ЄС зобов’язалися забезпечити на «належному рівні» 

[24, с. 23]. Суттєвий недолік хартії – обмеження її дії лише правами трудящих, а не всіх 

громадян. Англійський експерт у сфері євроінтеграції Д. Піндер писав, що «термін 
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соціальна політика на жаргоні ЄС означає політику в галузі трудових 

відносин» [35, с. 96]. 

Принципи соціальної політики, викладені в хартії, були закріплені в Угоді про 

соціальну політику, прикладеній до Маастріхтського договору 1992 р. Договір закріпив 

поняття громадянства ЄС, яке для європейців нерозривно пов’язане з соціальними 

правами. У 1997 р. на рівні ЄС до соціальних зобов’язань приєдналися Великобританія, 

Австрія, Швеція та Фінляндія. Тож у кінці 90-х рр. було створено єдиний соціальний 

простір ЄС (зобов’язання комунітарних інститутів у сфері соціального захисту), 

механізм прийняття рішень і контролю за здійсненням соціальної політики у межах 

всього ЄС. 

Наступним етапом розвитку соціального виміру європейської інтеграції було 

проголошення 17 грудня 2000 р. Європейською Комісією, Радою та Парламентом 

Хартії основоположних прав ЄС. Цей документ не ввійшов у основний текст договору 

і, за наполяганням Великобританії, в договорі відсутні посилання на хартію. 

Проголошення хартії відбулося за межами міжурядової конференції [37, с. 46]. Втім, 

хартія фактично представляє текст конституції Європейського Союзу. 

У хартії вказані основні права громадян ЄС в політичній, економічній та 

соціальній сферах. У преамбулі записано, що «окрема людина перебуває в центрі всіх 

дій» Співтовариства і що ця хартія встановлює громадянство ЄС, «створюючи тим 

самим зону свободи, безпеки і правосуддя». Законодавчою основою хартії названі 

«конституційні традиції та міжнародні зобов’язання держав-членів, Договір про 

Європейський Союз, Договори Співтовариств, Європейська конвенція з прав людини і 

основоположних свобод, Соціальна хартія, прийнята Співтовариством і Радою Європи, 

і прецедентне право Суду європейських Співтовариств і Європейського Суду по правах 

людини» [32, с. 364]. Тож зі вступом у силу Хартії основоположних прав ЄС соціальні 

права ідентифікували з правами в інших сферах. Втім, як і раніше, головною є 

проблема здійснення заявлених прав і досягнення тих же гарантій на рівні ЄС, яких 

досягнуто в державах з розвиненою системою соціального захисту. 

Основи сучасної соціальної політики ЄС запровадили на Всесвітньому саміті по 

сталому розвитку в Йоханнесбурзі (2002 р.). Соціальна складова в межах політики 

сталого розвитку спрямована на зниження рівня безробіття, підвищення продуктивності 

праці і рівнів національного доходу. Окремо виділено вирішення проблеми соціального 

забезпечення зростаючої частки старіючого населення. Соціальна системи ЄС 

складається з двох рівнів: національного і наднаціонального. До функцій соціальної 

політики на рівні окремої держави входить забезпечення колективних соціальних 

потреб, а до основних сфер регулювання – охорона здоров’я, охорона праці, захист 

оточуючого середовища, освіта та професійне навчання, соціальний захист пенсіонерів, 

недієздатних громадян, багатодітних сімей та безробітних. Діяльність окремих 

інститутів ЄС на наднаціональному рівні відіграє роль надбудови, сприяючи 

вирішенню тих проблем, які за масштабами та за об’ємом не можуть вирішити 

національні уряди. Наднаціональну соціальну політику здійснюють, крім головних 

інститутів ЄС – Європейської Ради, Парламенту, судів, комісії, – також ще економічний 

та соціальний профспілкові комітети, Комітет регіонів та спеціалізовані організації – 

Постійний комітет по зайнятості, Структурний комітет, Європейська служба 

зайнятості, Система взаємної інформації по політиці зайнятості тощо. Для сприяння 

вирішенню таких питань, як підвищення якості життя, покращення охорони праці і 

здоров’я, зближення соціальних систем країн-членів ЄС використовується і правове 

регулювання з загальною координацією соціальних систем всіх країн-членів ЄС. Тож 

механізм соціального захисту ЄС діє за принципом поділу ролей та сфер 

відповідальності між різними рівнями за принципом субсидіарності [30, с. 158].  
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Євросоюз предметно зайнявся питаннями планування процесу соціальної 

інтеграції, усвідомивши її нерозривний зв’язок з інтеграцією економічною і пряму 

залежність темпів та глибини останньої від соціального фактора. Ще 20–30 років тому 

йшлося швидше про гармонізацію національного права у соціальній сфері, 

вирівнювання економічних і соціальних меж розвитку, а нині багато нових факторів 

впливають на інтеграційний процес і його соціальні аспекти. 

Відбулися зміни в соціальній структурі суспільств, змінився склад держав-членів 

ЄС, наповнення і сфера дій соціальної політики стали іншими. Відчутний значний 

вплив інформаційного простору, який зв’язав Європу, інновації, які спостерігаються у 

всіх сферах життя суспільства, в т. ч. соціальній. Тож не випадково ЄС перейшов до 

комплексного планування й активно використовує рамкові програми, які забезпечують 

стійкий зв’язок між економічними, науковими й освітніми структурами, через 

комунітарні заходи, які ефективні лише на його рівні, зокрема пілотні проекти 

загального європейського рівня, пов’язані зі створенням транснаціональних програм 

переміщення робочої сили і обміну нею через системи найму та професійного 

навчання. Попри це увага надається запровадженню нових методів та інновацій у ці 

системи. Практично завершується формування європейського освітнього та 

інформаційного простору на території Євросоюзу. 

Натомість із розбудовою соціального простору справи виявилися значно 

складнішими. Цей простір не лише має мозаїчну структуру, кожна з частинок якого 

пов’язана з різними складовими життя ЄС, але й повинен відповідати новому змісту 

соціальної політики ХХІ ст. Перед ЄС постали виклики, які змушують його 

враховувати цілий комплекс факторів, що визначають розвиток суспільства на даному 

етапі. Йдеться про зростання ролі людських ресурсів, соціально-політичних та 

соціально-психологічних наслідків трансформацій у політиці й економічному житті 

найперше нових країн-членів ЄС з ЦСЄ. Тому для соціальної політики використання 

новітніх технологій і можливостей комунікаційних мереж є важливим координуючим і 

регулюючим фактором. Це ж відноситься й до розкриття потенціалу людського 

(соціального) капіталу та забезпечення умов для його успішної діяльності, що є 

обов’язком соціальної політики. Проведення ефективної політики можливе лише на 

організованому просторі, який забезпечує стабільність і сприятливий соціальний 

клімат [2, с. 127]. 

Соціальна політика прямо пов’язана з соціальною структурою суспільства, адже в 

будь-якій державі всі верстви і групи суспільства в ході його розвитку і вдосконалення 

намагаються забезпечити свої інтереси і добробут, а при цьому вимушені взаємодіяти 

одне з одним, використовуючи зокрема і такий дієвий механізм, як соціальне 

партнерство. Безперечно, що тут важлива і наявність соціального законодавства, яке 

гарантує громадянам захист їхніх соціальних і демократичних прав та фіксує певні 

обов’язки. Це здійснюється шляхом прийняття документів, які стосуються соціальної 

відповідальності держави (чи комунітарних інститутів), бізнесу, неурядових організацій 

(профспілок, асоціацій) і окремих громадян. Порушення соціального балансу у 

суспільстві породжує його нестабільність і наносить збитки стійкому розвитку в усіх 

його складових: політиці, економіці, соціальній сфері, екології тощо. 

Можна стверджувати, що ЄС розбудовує єдиний соціальний простір, на якому 

громадяни країн-членів, працюючи над примноженням суспільного багатства, могли б 

відчувати себе комфортно і мали б необхідні умови для свободи дій і розвитку. Тож для 

створення єдиного соціального простору, який забезпечував би поступальний 

політичний, економічний та соціальний розвиток, повинна бути чітко визначена 

територія, дієві інструменти, методи проведення соціальної політики та наявність 

законодавчої бази. Національні реформи соціальної політики, які проводяться в нових 
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країнах-членах ЄС, тісно пов’язані з загальноєвропейськими. Головним завданням 

стала необхідність ліквідації розриву між чітко організованою економічною політикою 

ЄС і наявними національними особливостями соціальної політики, що залишилася в 

компетенції держав-членів. 

ЄС планує створити нову модель управління соціальним захистом через 

інструменти координації і спільної діяльності загальноєвропейських структур та 

національних урядів. Для цього пропонується використати «метод відкритої 

координації». Враховуючи труднощі, з якими зіткнувся ЄС у спробах гармонізації 

національних законодавств, «метод відкритої координації» опирається на обмін ідеями 

і досвідом, пропонує спільно визначити принципи дій і знайти шляхи реалізації нової 

політики соціального захисту, щоб протистояти викликам часу, з якими стикаються всі 

держави-члени. 

Необхідність збільшення соціальних витрат і нездатність держав забезпечити їх 

спонукали європейські інститути, зокрема Генеральний директорат з економіки і 

фінансів Європейської комісії та Економічний і соціальний комітет, підтримати 

структурні реформи в соціальній сфері, особливо ті, які торкалися зміни форм 

фінансування. Коли прийняли рішення про приватизацію пенсійних систем і охорони 

здоров’я, цих двох найбільш вразливих і болісних секторів соціального захисту, 

економічні актори в особі великих підприємців і фінансових структур висловили 

готовність передати на європейський рівень компетенції, які торкаються систем 

приватного соціального захисту. Проте їх соціальні партнери та Генеральний 

директорат у справах зайнятості, соціальної політики і рівності можливостей ЄК 

висловили своє занепокоєння. На їхню думку, у такому разі роль національної держави 

перетворюється на фікцію, а європейські економічні актори, які претендують на те, щоб 

розпоряджатися і соціальною політикою, не зможуть гарантувати соціальну 

справедливість, а будуть шукати насамперед власну вигоду.  

Зважаючи на цю пересторогу, у 2000 р. уряд Португалії виступив з ініціативою про 

поширення «методу відкритої координації» на соціальну сферу. Португальці 

запропонували, зокрема, щоб норми, які будуть запроваджуватися в ході проведення 

національних пенсійних реформ, обов’язково проходили затвердження на 

європейському рівні. Держави-члени погодилися з цією пропозицією, виходячи з 

нового політичного та економічного контексту. Втім, створення єдиного економічного і 

валютного простору обмежило автономію держав-членів, а процес розширення ЄС 

відразу на десять нових акторів за рахунок країн ЦСЄ викликав занепокоєння щодо 

збереження досягнень своїх власних систем соціального захисту. 

«Метод відкритої координації» дозволяє закріпити певний рівень соціального 

захисту. Він зафіксував його мінімальні норми і водночас представив державам свободу 

дій у методах досягнення поставлених стратегічних завдань та формах фінансування 

соціальної сфери. 

Відповідно до суті «методу відкритої координації» почала вирішуватися й інша 

гостра для європейців проблема – проблема зайнятості. У 1997 р. були вироблені і 

прийняті «Основні напрями стратегії зайнятості» на комунітарному рівні. Цей документ 

передбачав, що загальна стратегія має пройти узгодження, власне, своєї 

загальноєвропейської стратегії з національними. За підсумками щорічних звітних 

доповідей, які держави-члени зобов’язані подавати до Ради і Комісії і де знаходять 

відображення результати виконання Національних планів дій у сфері зайнятості, 

Комітет по зайнятості і представники ринку праці визначають відповідність 

національних планів загальній стратегії. Вони також оцінюють заходи, які держави 

виконують для досягнення поставлених цілей. 
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У сфері соціального захисту першим етапом координації стали дві рекомендації 

Європейського Союзу. Перша з них торкалася визначення загальних цілей соціального 

захисту в державах-членах, а друга встановлювала загальні критерії рівня мінімальних 

доходів. Ці документи ще раз наголосили, що держави виявилися перед схожими 

проблемами, але єдиної відповіді на ці проблеми не існує. У 1995 р. Комісія 

представила Європейській Раді повідомлення «Модернізувати і покращити систему 

соціального захисту в Європейському Союзі» (СОМ (997/102), а в Ніццькому договорі 

2001 р. ст. 144 закріпила створення Комітету по соціальному захисту. Певні результати 

отримані і в сфері пенсійного забезпечення. Європейські інституції разом з державами-

членами виробили основні напрями стратегії в цій галузі.  

По-перше, увага була зосереджена на збільшенні рівня зайнятості, що тісно 

пов’язувалося зі стратегією у сфері зайнятості. Для досягнення цілей вказаної стратегії 

було визнано обов’язковим доведення середнього рівня загальної зайнятості до 70 % до 

2010 р., а рівня зайнятості жінок – до 60 %. Рівень зайнятості працівників старшого віку 

(від 60 до 64 років), який нині складає 32 %, до 2010 р. передбачалося збільшити 

до 50 %. 

По-друге, основні напрями стратегії торкалися управління фінансуванням. У всіх 

країнах пенсії складають значну частину бюджетних видатків. На саміті в Барселоні 

(2002 р.) 15 держав-членів зобов’язалися вжити заходи для того, щоб зберегти 

життєзабезпечення пенсіонерів, ліквідувати дефіцити пенсійних бюджетів і створити 

спеціальні фонди для фінансування пенсійних систем у період 2020–2030 рр., коли в 

зв’язку з погіршення демографічної ситуації будуть необхідні додаткові резерви. 

По-третє, документ створювався, щоб порушити межу між розподілом і 

капіталізацією у пенсійному забезпеченні (на користь останньої), перейти від програм 

дотацій до планів управління соціальними внесками і збільшити вік виходу на пенсію. 

На саміті в Лейкені (2001 р.) сформулювали 11 завдань, які планували вирішити в 

пенсійній реформі. Держави з цим погодилися. 

До реальної реалізації «методу відкритої координації» включені представники 

Комісії, держав-членів, соціальні партнери і представники громадянського суспільства. 

Комісія виконує роль координатора: представляє спільно з Комітетом із соціального 

захисту і Комітетом по зайнятості пропозиції з основних напрямів діяльності, з 

визначення індикаторів і критеріїв. Вона також організовує обмін досвідом і успішною 

практикою, допомагає в підготовці національних доповідей, готує підсумкові 

документи, здійснює контроль, залучає до своєї діяльності держави-члени і соціальних 

партнерів. Особлива увага надається залученню до процесу представників 

громадянського суспільства, що відповідає традиціям відкритості і демократії. 

Висновки. В результаті проведеного аналізу вказаної проблеми необхідно 

зазначити, що з розширенням ЄС до 28 держав-членів «метод відкритої координації» 

було поширено і на нових акторів Співтовариства. Крім того, в останні роки його 

розробили більш детально і поширили на сферу боротьби з бідністю і соціальним 

відторгненням, а також на сферу пенсійного забезпечення. Очевидно, що в наступні 

роки його використовуватимуть і в інших секторах, де компетенції Європейського 

Союзу ще недостатні, зокрема передбачається використовувати даний метод при 

розробці нових підходів в галузі охорони здоров’я, освіти, наукових досліджень та 

імміграції. 
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